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Predlog spremembe 1
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj 
dinamične rasti; poudarja, da si je treba 
bolj prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da je evropsko 
gospodarstvu po šestih letih neprekinjene 
rasti tudi leta 2019 še naprej raslo in 
zagotavljalo delovna mesta za rekordno 
število ljudi ter jim omogočilo izhod iz 
revščine in socialne izključenosti. 
priznava, da so k sedanji gospodarski rasti 
prispevale strukturne reforme, naložbe in 
odgovorne fiskalne politike, ki jih izvajajo 
države članice, pri čemer je ključno vlogo 
imela kohezijska politika, da pa si je treba 
bolj prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 2
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj 
dinamične rasti; poudarja, da si je treba 
bolj prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. je seznanjen s tem, da Evropska 
komisija priznava, da so se možnosti za 
rast oslabile, naložbe in potencialna rast 
pa še vedno ostajajo pod ravnjo pred 
krizo, da so se razlike v gospodarskem 
razvoju med regijami EU povečale, prav 
tako tudi neenakosti v EU, zmanjšanje 
brezposelnosti pa se je upočasnilo; 
poudarja, da si je treba bolj prizadevati za 
podporo tistim državam in regijam EU, 
kjer je rast počasnejša, kjer so večje 
neenakosti in je več brezposelnosti, zlasti 
med mladimi;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi; 
opozarja, da se enotni trg ne sme 
vzpostaviti s kršenjem človekovih pravic; 
poudarja, da je treba na enotnem 
digitalnem trgu zaščititi osebne podatke in 
intelektualno lastnino; opozarja, da se je 
treba boriti proti selitvam proizvodnje, da 
bi omejili mednarodni prevoz, pri katerem 
nastajajo emisije toplogrednih plinov;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, ter tistim, od koder se 
prebivalstvo množično odseljuje, zlasti ko 
gre za mlade; poudarja, da lahko 
pomanjkanje delovne sile v manj razvitih 
regijah ogrozi učinkovito izvajanje 
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kohezijske politike;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi; 
poudarja, da je neka bonitetna agencija 
nedavno znižala letne obete za kreditno 
sposobnost držav v euroobmočju za leto 
2020 iz stabilnih“ v „negativne“;

Or. en

Predlog spremembe 6
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi; 
poudarja, da so za lažje vključevanje 
mladih in dolgotrajno brezposelnih na trg 
dela potrebne naložbe;

Or. en



PE646.910v02-00 6/61 AM\1197451SL.docx

SL

Predlog spremembe 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi, in da 
bi za to lahko predvideli posebne 
programe subvencij, da bi podprli in 
povečali zaposlenost;

Or. en

Predlog spremembe 8
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi; 
opozarja na izzive, povezane s podnebnimi 
spremembami in okoljsko škodljivimi 
dejavnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)
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Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da vseeno še vedno ostajajo 
nekatere šibke točke; poudarja, da si je 
treba bolj prizadevati za podporo tistim 
državam članicam, ki jih je kriza najbolj 
prizadela in kjer je rast počasnejša in je 
več brezposelnosti, zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 10
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti, saj Komisija napoveduje, da bo rast 
BDP v euroobmočju v letih 2020/2021 
znašala 1,2 %; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 11
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 1. se zaveda, da se v evropskem 
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gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti in da še vedno ostajajo neenakosti; 
poudarja, da si je treba bolj boriti proti tem 
neenakostim in si bolj prizadevati za 
podporo tistim državam članicam, kjer je 
rast počasnejša in je več brezposelnosti, 
zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, ta naj bi v letu 2020/2021 v 
euroobmočju znašala več kot 7 %, zlasti 
med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi in v 
manj razvitih regijah;
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Or. es

Predlog spremembe 14
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj dinamične 
rasti; poudarja, da si je treba bolj 
prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi in 
ranljivimi skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 15
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da se v evropskem 
gospodarstvu kažejo znaki manj 
dinamične rasti; poudarja, da si je treba 
bolj prizadevati za podporo tistim državam 
članicam, kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

1. se zaveda, da evropsko 
gospodarstvo še naprej raste, čeprav 
obstajajo velike razlike; poudarja, da si je 
treba bolj prizadevati za podporo regijam, 
kjer je rast počasnejša in je več 
brezposelnosti, zlasti med mladimi;

Or. en

Predlog spremembe 16
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 1 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) ugotavlja, da bo rast izvoza EU v 
letu 2020/2021 predvidoma počasnejša kot 
v predhodnih 10-ih letih; poudarja pomen 
pobud za spodbujanje izvoza, s katerimi 
naj bi pospešili gospodarsko rast v EU;

Or. en

Predlog spremembe 17
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 1 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) poudarja, da bi lahko s pobudami 
za spodbujanje izvoza pomagali reševati 
vprašanja brezposelnosti, povečali 
kohezijo in zmanjšali gospodarske razlike 
med regijami;

Or. en

Predlog spremembe 18
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 19
Niklas Nienaß
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v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe;

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe; je trdno prepričan, da je nujen 
prehod iz linearnega na krožno 
gospodarstvo, in poziva Komisijo, naj 
začne spreminjati politike od paradigme 
rasti k paradigmi, ki presega rast, in 
trajnostnem razvoju, s čimer bo 
ekonomska in monetarna unija postala 
trajnostna;

Or. en

Predlog spremembe 20
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe;

2. poudarja, da so za okrepitev 
gospodarstva EU zelo pomembne ciljno 
usmerjene naložbe in izboljšanje 
učinkovitosti ter kohezijska politika, ki je 
usmerjena v rezultate, pa tudi 
uravnoteženi trgovinski sporazumi s 
tretjimi državami;

Or. en

Predlog spremembe 21
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe;

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe v opremo, ki naj bi bile po 
napovedih v letih 2020/2021 skoraj 
dvakrat nižje kot leta 2018.

Or. en

Predlog spremembe 22
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. ve, da so globalni obeti za rast 
negotovi in da trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju negativno vplivajo 
na naložbe;

2. ve, da globalni obeti za rast ostajajo 
zmerni in da naj bi bila rast nižja kot v 
letih 2014–2018, trgovinske napetosti v 
proizvodnem sektorju pa negativno 
vplivajo na naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 23
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 2 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da Komisija napoveduje, 
da bo rast v razvitih gospodarstvih v letu 
2020/2021 tudi brez morebitnega 
zaostrovanja trgovinskih vojn znašala le 
zmernega 1,6 %;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. obžaluje, da rast produktivnosti v 
EU ostaja znatno nižja kot pri drugih 
svetovnih akterjih; poleg tega poudarja, 
da so se razlike znotraj EU povečale, saj je 
10 % najmočnejših regij šestkrat bolj 
produktivnih kot najšibkejših 10 %. V 
zvezi s tem pozdravlja ustanovitev 
nacionalnih odborov za produktivnost, da 
bi spodbudili nacionalne razprave o tem, 
kako povečati produktivnost in okrepiti 
občutek odgovornosti na nacionalni ravni 
za strukturne reforme;

Or. en

Predlog spremembe 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da nizki dohodki v 
nekaterih državah članicah ostajajo izziv 
za kohezijsko politiko in da visoka stopnja 
revščine, povezana s prekarno 
zaposlitvijo, vodi k visokim stopnjam 
odseljevanja znotraj Evropske unije, to pa 
zahteva jasne in usmerjene ukrepe za 
zagotavljanje demografskega ravnovesja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Mathilde Androuët
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije; poudarja, da imajo države 
članice ključno vlogo pri gospodarskem in 
socialnem razvoju regij, pa tudi pri rasti 
Evropske unije; opozarja, da je 
sodelovanje nacionalnih vlad bistveno za 
uspeh evropskega zelenega dogovora; 
poudarja, da bi morale cilje zelenega 
dogovora doseči predvsem države članice, 
ki so naravne posrednice med Evropsko 
unijo in regijami.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije; poziva, naj se vse vrste 
naložb preusmerijo v trajnostne naložbe; 
zahteva, da je treba sredstva skladov ESI 
uporabiti za trajnostno mobilnost, 
ekološke podjetnike, zeleno infrastrukturo 
in postopno opuščanje fosilnih goriv, da 
bi preprečili škodo za okolje in podnebje;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios Kiburopulos (Stelios 
Kympouropoulos), Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
različnimi regijami EU; poudarja, da je 
trdovratno geografsko neravnovesje v 
naložbah EIB zelo zaskrbljujoče;

Or. en

Predlog spremembe 29
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami EU, vključno z najbolj 
obrobnimi, kot so otoki, gore in redko 
poseljena območja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije; zato so potrebni novi 
kazalniki, ki se osredotočajo tudi na 
socialne vidike;

Or. en

Predlog spremembe 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da je treba v okviru 
evropskega semestra povečati sredstva 
kohezijskega sklada, da bo ta lahko 
prispeval k odpravljanju socialnih, 
ekonomskih in teritorialnih razlik in 
razhajanj med regijami Unije;

Or. es

Predlog spremembe 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k večji 
konkurenčnosti ter odpravljanju socialnih, 
ekonomskih in teritorialnih razlik in 
razhajanj med regijami Unije;

Or. ro



AM\1197451SL.docx 17/61 PE646.910v02-00

SL

Predlog spremembe 33
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
državami in regijami EU;

Or. en

Predlog spremembe 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

3. poudarja, da bi moral evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 
teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

Or. en

Predlog spremembe 35
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da mora evropski 
semester dosledno prispevati k 
odpravljanju socialnih, ekonomskih in 

3. poudarja, da evropski semester 
lahko prispeva tudi k odpravljanju 
socialnih, ekonomskih in teritorialnih 
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teritorialnih razlik in razhajanj med 
regijami Unije;

razlik in razhajanj med regijami Unije;

Or. en

Predlog spremembe 36
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in 
uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v 
infrastrukturo, izobraževanje in 
usposabljanje, v zdravje, raziskave in 
inovacije; poudarja, da bi se morala 
povečana produktivnost odraziti tudi v 
višjih plačah;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 37
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in 
uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 

4. želi opozoriti, da evropski cilj bolj 
vključujoče rasti pomeni več vlaganja v 
zelena delovna mesta, infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;
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opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

Or. en

Predlog spremembe 38
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in 
uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v 
infrastrukturo, izobraževanje in 
usposabljanje, v zdravje, raziskave in 
inovacije; poudarja, da bi se morala 
povečana produktivnost odraziti tudi v 
višjih plačah;

4. poudarja, da so velike regionalne in 
teritorialne razlike še vedno zelo 
zaskrbljujoče. Zato so naložbe kohezijske 
politike bistvene za zmanjšanje teh razlik 
in pozdravlja tesnejšo povezavo med 
kohezijsko politiko in strukturnimi 
reformami v večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2021–2027.

Or. en

Predlog spremembe 39
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
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približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah; ugotavlja, da bo po 
napovedih Komisije realna rast plač na 
prebivalca v naslednjih dveh letih v 
euroobmočju nižja od 1 %;

Or. en

Predlog spremembe 40
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in 
uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij in zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v zeleno infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
boj proti podnebnim spremembam, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah; meni, da bi bilo treba 
več pozornosti nameniti boju proti 
neenakostim, tudi prek financiranja 
kohezijske politike z izvajanjem 
učinkovitih orodij, in v ta namen 
zagotoviti sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 41
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja zlasti, da 
bi morala EU izkoristiti možnost za 
naložbe v znanje in infrastrukturo, 
usmerjeno v prihodnost, kar bo vodilo k 
povečanju produktivnosti in prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in 
uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uporabo 
izravnalnih ukrepov; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morale s povečano produktivnostjo 
izboljšati tudi razmere za podjetništvo, 
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zvišati plače, delovna mesta pa postati 
privlačnejša;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v trajnostno infrastrukturo za 
spodbujanje rasti, izobraževanje in 
usposabljanje, v zdravje, raziskave in 
inovacije; poudarja, da bi se morala 
povečana produktivnost odraziti tudi v 
višjih plačah;

Or. en

Predlog spremembe 44
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
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evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
večjo podporo izvozu in vlaganju v 
infrastrukturo, izobraževanje in 
usposabljanje, v zdravje, raziskave in 
inovacije; poudarja, da bi se morala 
povečana produktivnost odraziti tudi v 
višjih plačah;

Or. en

Predlog spremembe 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave, inovacije in digitalizacijo; 
poudarja, da bi se morala povečana 
produktivnost odraziti tudi v višjih plačah;

Or. es

Predlog spremembe 46
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pospešiti ekonomsko in socialno 



PE646.910v02-00 24/61 AM\1197451SL.docx

SL

članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

približevanje med državami članicami z 
izravnavanjem trgovinskih neravnovesij, 
zmanjševanjem nesorazmernih presežkov 
in uveljavljanjem že uvedenih sankcij; želi 
opozoriti, da evropski cilj bolj vključujoče 
rasti pomeni več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

Or. en

Predlog spremembe 47
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

4. poudarja, da bi moral evropski 
semester pomagati regijam in državam 
članicam pri ekonomskem in socialnem 
približevanju z izravnavanjem trgovinskih 
neravnovesij, zmanjševanjem 
nesorazmernih presežkov in uveljavljanjem 
že uvedenih sankcij; želi opozoriti, da 
evropski cilj bolj vključujoče rasti pomeni 
več vlaganja zlasti v infrastrukturo, 
izobraževanje in usposabljanje, v zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da bi se 
morala povečana produktivnost odraziti 
tudi v višjih plačah;

Or. en

Predlog spremembe 48
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 4 – točka 1 (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da se bodo dejanski 
stroški dela po napovedih Komisije v letu 
2020/2021 povečali za 0,0 %;

Or. en

Predlog spremembe 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da rasti gospodarstva EU 
ni mogoče zagotoviti brez novega pristopa 
k politiki porabe; zato bi bilo treba vsaki 
regiji v EU zagotoviti vsa orodja, ki 
zasebnemu sektorju omogočajo vlaganje 
in izkoriščanje skritega potenciala 
območja; poziva Komisijo, naj oblikuje 
strukturo za podjetja in trgovino na vseh 
območjih EU, ki zaostajajo v razvoju, da 
bi izboljšala življenje lokalnega 
prebivalstva in stopnje zaposlenosti;

Or. en

Predlog spremembe 50
Elisabetta Gualmini

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja novo zavezo Komisije, 
da bo pregledala veljavna pravila pakta za 
stabilnost in rast, ki niso več primerna za 
čas gospodarske stagnacije in 
pomanjkanja naložb; zato meni, da je 
potrebna dodatna prožnost, da bi 
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spodbudili rast ter okoljske in družbene 
javne naložbe, da bi preprečili podnebno 
krizo in njene družbene posledice.

Or. en

Predlog spremembe 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba lokalne in 
regionalne organe vključiti v izdelavo 
nacionalnih reformnih programov;

Or. es

Predlog spremembe 52
Elisabetta Gualmini

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. spodbuja Komisijo, naj uvede 
„zlato pravilo“ za javne naložbe, po 
katerem se okoljske in socialne naložbe ne 
bi upoštevale pri zgornji meji dolga in 
primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost 
in rast, s čimer bi preprečili, da bi bili 
trajnostni in socialni javnofinančni 
odhodki pretirano omejeni zaradi javnih 
financ;

Or. en

Predlog spremembe 53
Vlad-Marius Botoş
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena 
politika in da ima kot taka osrednjo vlogo 
pri oživljanju gospodarstva; poudarja, da 
je treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu 
okolja;

5. poudarja velike naložbene vrzeli 
pri raziskavah in inovacijah, tudi v 
digitalni infrastrukturi in neopredmetenih 
sredstvih, ki jih je mogoče odpraviti v 
okviru tematskih ciljev kohezijske politike 
v povezavi s programom Obzorje Evropa, 
in poudarja, da je treba v obdobju 2021–
2027 povečati proračunska sredstva za 
kohezijsko politiko;

Or. en

Predlog spremembe 54
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 znatno 
povečati proračunska sredstva za 
kohezijsko politiko, da bomo obvarovali 
evropsko dodano vrednost in s tem 
prispevali h trajnostni gospodarski rasti, 
socialnemu vključevanju, inovacijam, boju 
proti podnebnim spremembam in varstvu 
okolja; poleg tega poudarja pomen 
horizontalnih načel kohezijske politike, 
kot so enakost spolov, nediskriminacija in 
trajnostni razvoj, ki temeljijo na načelu 
partnerstva, četudi je težko meriti njihove 
pozitivne stranske učinke, zlasti na 
socialnem področju;



PE646.910v02-00 28/61 AM\1197451SL.docx

SL

Or. en

Predlog spremembe 55
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja; 
poziva, naj Evropski sklad za regionalni 
razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski 
kmetijski sklad za razvoj podeželja in 
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
postanejo glavni instrumenti za prehod na 
razogljičeno gospodarstvo;

Or. fr

Predlog spremembe 56
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 

5. priznava, da so tehnološki trendi 
na trgu dela in prehod na čisto 
gospodarstvo velik izziv za regionalno 
kohezijo; zatrjuje, da so evropski 
strukturni in investicijski skladi 
najpomembnejša naložbena politika v 
Evropi in da imajo kot taki osrednjo vlogo 
pri oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
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gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, regionalni 
konkurenčnosti, socialnemu vključevanju, 
inovacijam in varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 57
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; ponavlja trdno 
stališče Evropskega parlamenta, da ne bo 
sprejel zmanjšanja sredstev za kohezijsko 
politiko, in poudarja, da je treba v obdobju 
2021–2027 povečati proračunska sredstva 
za kohezijsko politiko, da bomo obvarovali 
in še okrepili evropsko dodano vrednost in 
s tem prispevali h gospodarski rasti, 
socialnemu vključevanju, inovacijam in 
varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
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in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva, ter priporoča 
državam članicam, naj ravnajo v skladu s 
posebnimi priporočili Komisije v okviru 
evropskega semestra; poudarja, da je treba 
v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

Or. ro

Predlog spremembe 59
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko in povečati sinergije in 
dopolnjevanje z drugimi skladi EU, da 
bomo obvarovali evropsko dodano 
vrednost in s tem prispevali h gospodarski 
rasti, socialnemu vključevanju, inovacijam 
in varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 60
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša javna naložbena 
politika in da ima kot taka osrednjo vlogo; 
poudarja, da je treba v obdobju 2021–2027 
povečati proračunska sredstva za 
kohezijsko politiko, da bomo obvarovali 
evropsko dodano vrednost in s tem 
prispevali k ustvarjanju trajnostne 
gospodarske rasti in delovnih mest, 
socialnemu vključevanju, inovacijam in 
varstvu okolja, vključno s podnebnimi cilji 
Pariškega sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo v 
procesu regionalnega razvoja; poudarja, 
da je treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

Or. es

Predlog spremembe 62
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo, tako da 
pomaga pri oživljanju gospodarstva; 
poudarja, da je treba v obdobju 2021–2027 
povečati proračunska sredstva za 
kohezijsko politiko, da bomo obvarovali 
evropsko dodano vrednost in s tem 
prispevali h gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 63
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba v obdobju 2021–2027 povečati 
proračunska sredstva za kohezijsko 
politiko, da bomo obvarovali evropsko 
dodano vrednost in s tem prispevali h 
gospodarski rasti, socialnemu 
vključevanju, inovacijam in varstvu okolja;

5. zatrjuje, da je kohezijska politika v 
Evropi najpomembnejša naložbena politika 
in da ima kot taka osrednjo vlogo pri 
oživljanju gospodarstva; poudarja, da je 
treba ohraniti sedanja proračunska 
sredstva za kohezijsko politiko, da bomo 
zagotovili evropsko dodano vrednost in s 
tem prispevali h gospodarski rasti, 
socialnemu vključevanju, inovacijam in 
varstvu okolja;

Or. en

Predlog spremembe 64
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) poudarja, da bi povečanje sredstev 
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za kohezijsko politiko za obdobje 2021–
2027 pomagalo zmanjšati delež javnih 
naložb v razmerju do BDP, ki bo po 
napovedih v skoraj polovici držav članic 
EU še vedno ostal pod ravnjo pred krizo;

Or. en

Predlog spremembe 65
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) povečanje kohezijskih sredstev bi 
prejemnikom pomagalo ohraniti 
uravnotežen proračun in s tem fiskalno 
disciplino, hkrati pa spodbudilo rast in 
zmanjšalo brezposelnost;

Or. en

Predlog spremembe 66
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 5 – točka 3 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(3) ugotavlja, da bi lahko s 
povečanjem kohezijskih sredstev za 
obdobje 2021–2027 podprli več projektov, 
ki bi nedvomno koristili okolju v smislu 
energetske učinkovitosti;

Or. en

Predlog spremembe 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da je treba sklade, programe 
in instrumente EU poenostaviti in narediti 
bolj prožne, da bi financiranje EU za 
strateške naložbene projekte naredili 
učinkovitejše in geografsko uravnoteženo;

Or. en

Predlog spremembe 68
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba 
trgu dela nameniti posebno pozornost, 
ohraniti sedanja delovna mesta in 
ustvariti nova;

6. meni, da je treba za zapolnitev 
naložbene vrzeli močneje povezati 
evropski semester in kohezijsko politiko 
ter bolje in bolj natančno oceniti 
naložbene potrebe na regionalni in 
lokalni ravni ter sinergije med skladi 
kohezijske politike, centralno 
upravljanimi skladi, kot je Obzorje 
Evropa, in finančnimi instrumenti.

Or. en

Predlog spremembe 69
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 

6. je seznanjen, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
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naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

naš planet; vendar meni, da to ne more 
prevladati nad prvotnim namenom in 
funkcijo semestra, saj je bil vzpostavljen 
kot okvir za gospodarsko upravljanje. 
Spodbujanje rasti na trajnosten način bi 
moralo potekati vzporedno z ohranjanjem 
makroekonomske stabilnosti in 
uravnoteženega proračuna. Poudarja, da 
podpiranje digitalizacije in tehnološkega 
razvoja močno prispeva k trajnostni rasti; 
glede tega meni, da je treba trgu dela 
nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova; 
poudarja, da imajo mala in srednja 
podjetja odločilno vlogo pri ustvarjanju 
delovnih mest in da bi bilo treba zmanjšati 
upravna bremena, ki ovirajo njihovo 
učinkovito delovanje;

Or. en

Predlog spremembe 70
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; obžaluje, da še vedno ni nove 
evropske strategije, ki bi nadomestila 
agendo Evropa 2020; glede tega meni, da 
je treba trgu dela in evropskemu stebru 
socialnih pravic nameniti posebno 
pozornost, ohraniti sedanja delovna mesta 
in z ekološkim in pravičnim prehodom 
ustvariti nova; v zvezi s tem poudarja 
pomen zavez iz Pariškega sporazuma in 
doseganja podnebnih in energetskih ciljev 
EU in podnebno nevtralne EU do leta 
2040;
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Or. en

Predlog spremembe 71
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da je bilo v evropski 
semester vključenih 17 ciljev trajnostnega 
razvoja agende OZN za trajnostni razvoj 
do leta 2030, zato da bi v središče 
gospodarske politike postavili ljudi, 
njihovo zdravje in naš planet; poudarja, da 
cilji trajnostnega razvoja zahtevajo ukrepe 
za spodbujanje blaginje in ustvarjanje 
gospodarske rasti in hkrati za varstvo 
planeta, odpravljanje revščine in 
obravnavanje vrste socialnih potreb, 
vključno z izobraževanjem, zdravstvom, 
socialnim varstvom in zaposlitvenimi 
možnostmi; glede tega meni, da je treba 
trgu dela nameniti posebno pozornost, 
ohraniti sedanja delovna mesta in ustvariti 
nova;

Or. en

Predlog spremembe 72
Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
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sedanja delovna mesta in ustvariti nova; sedanja delovna mesta in ustvariti nova;  
poudarja, da so slabe plače v Evropi še 
vedno izziv in da razlika v plačilu med 
spoloma v povezavi s prekarno 
zaposlitvijo, zlasti med mladimi, ostaja 
resna težava, ki jo je treba nujno rešiti;

Or. en

Predlog spremembe 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, in priporoča, da bi sprejeli 
uravnotežen in postopen pristop, zato da 
bi v središče gospodarske politike postavili 
ljudi, njihovo zdravje in naš planet; glede 
tega meni, da je treba trgu dela nameniti 
posebno pozornost, ohraniti sedanja 
delovna mesta in ustvariti nova; poudarja, 
da novi zeleni dogovor ne sme ovirati 
naložb v osnovno infrastrukturo v regijah, 
kjer je ni dovolj;

Or. ro

Predlog spremembe 74
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
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dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova; 
poudarja, da bi moralo spoštovanje okolja 
in omejevanje emisij ogljika postati 
obvezno merilo pri dodeljevanju javnih 
naročil;

Or. fr

Predlog spremembe 75
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova ter 
ga narediti bolj vključujočega; v zvezi s tem 
poudarja, da je pomembno spodbujati 
udeležbo izključenih in prikrajšanih 
skupin na trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
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sedanja delovna mesta in ustvariti nova; sedanja delovna mesta in ustvariti nova ter 
se zavzemati za vključujočo rast, zato da 
bi zmanjšali revščino, zlasti med otroki;

Or. es

Predlog spremembe 77
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, tako da 
se sedanja delovna mesta prilagodijo 
trajnostnemu gospodarskemu modelu in  
ustvarijo nova;

Or. en

Predlog spremembe 78
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni tudi cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova ali 
vsaj zagotoviti pravičen prehod;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis 
Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; meni, da je treba trgu dela 
nameniti posebno pozornost, da se 
zagotovi optimalna zaposlitev za vse, in 
priznava pomen socialnega gospodarstva 
v ta namen;

Or. en

Predlog spremembe 80
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti dobro 
plačana nova;

Or. en

Predlog spremembe 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli
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Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. meni, da bi morala biti vključitev 
ciljev trajnostnega razvoja v evropski 
semester namenjena temu, da bi v središče 
gospodarske politike postavili ljudi, 
njihovo zdravje in naš planet; glede tega 
meni, da je treba trgu dela nameniti 
posebno pozornost, ohraniti sedanja 
delovna mesta in ustvariti nova;

Or. en

Predlog spremembe 82
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti posebno pozornost, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

6. pozdravlja, da so bili v evropski 
semester vključeni cilji trajnostnega 
razvoja, zato da bi v središče gospodarske 
politike postavili ljudi, njihovo zdravje in 
naš planet; glede tega meni, da je treba trgu 
dela nameniti največ pozornosti, ohraniti 
sedanja delovna mesta in ustvariti nova;

Or. en

Predlog spremembe 83
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 6 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) pozdravlja, da bodo štiri 
razsežnosti ekonomske politike v 
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naslednjih letih okoljska trajnost, 
povečanje produktivnosti, pravičnost in 
makroekonomska stabilnost; poudarja, da 
je spremljanje napredka naslednjih 
razsežnosti bistvenega pomena za uspešno 
izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudariti je treba, da nimajo vse 
države članice, regije in mesta istega 
izhodišča ko gre za oblikovanje in 
izvajanje podnebne in okoljske politike; 
čeprav ima prehod na trajnostni 
gospodarski model potencial za 
spodbujanje rasti in zaposlovanja, pa so 
potrebni politični ukrepi, da bi ublažili 
kratkoročne negativne učinke na nekatere 
sektorje in regije; novi mehanizem za 
pravičen prehod mora zagotavljati tudi 
prilagojeno podporo najbolj prizadetim 
državljanom in regijam;

Or. en

Predlog spremembe 85
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba posebno 
pozornost nameniti izvajanju načel 
evropskega stebra socialnih pravic, zlasti 
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v zvezi s trgom dela, in sicer z odpravo 
deregulacije, ohranjanjem obstoječih in 
ustvarjanjem novih in visokokakovostnih 
delovnih mest, odpravljanjem 
brezposelnosti in revščine zaposlenih ter 
odpravo razlik v plačilu na podlagi spola 
ali starosti;

Or. en

Predlog spremembe 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. priznava, da so zeleni dogovor in 
ekološki izzivi med najpomembnejšimi 
prednostnimi nalogami Evropske unije, in 
poudarja, da mora Evropska komisija 
dosledno prispevati k podpiranju 
industrijske preobrazbe najbolj 
onesnažujočega sektorja evropske 
industrije;

Or. en

Predlog spremembe 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je seznanjen s cilji naložbenega 
načrta za trajnostno Evropo, izraža pa 
zaskrbljenost zaradi dejanskih rezultatov, 
ki jih je mogoče doseči s finančnim 
vzvodom, in glede inovativnosti in 
učinkovitosti podprtih projektov;
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Predlog spremembe 88
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja vlogo evropskega 
zelenega dogovora, ki je nova strategija 
EU za rast v Evropi, osredotočena na 
trajnost, blaginjo državljanov in 
pravičnost; ugotavlja pa, da se izhodišče 
za njegovo izvajanje razlikuje med 
državami in regijami EU in da bodo 
nekatere bolj izpostavljene gospodarskim 
in socialnim tveganjem; poudarja, da bi 
moral mehanizem za pravičen prehod 
zagotoviti ustrezen, vključujoč in pravičen 
prehod za vse; v zvezi s tem obžaluje, da se 
bo finančni predlog za sklad za pravičen 
prehod izkazal za nezadostnega, da bi 
dosegli pravičen in vključujoč prehod na 
bolj zeleno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. opozarja, da se prehod na 
produktiven model „brez emisij“ ne sme 
izvajati brez ustrezne postopnosti in da je 
treba pozornost nameniti stranskim 
učinkom na gospodarski, socialni in 
kulturni okvir, v katerem so deležniki;
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Predlog spremembe 90
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem 
trgu in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 91
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v zelena in kakovostna delovna 
mesta, spodbudi povpraševanje na 
notranjem trgu in poskrbi za pravičnejšo 
porazdelitev ustvarjenega premoženja; 
meni, da bi moral biti pakt za stabilnost in 
rast prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe; poziva Komisijo, naj 
okrepi vlogo Evropskega parlamenta v 
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procesu evropskega semestra, ki bi morala 
biti več kot le priprava mnenja o 
smernicah za zaposlovanje, in naj poveča 
preglednost procesa evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 92
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe; ponavlja, da naj bi realna 
rast plač na prebivalca v euroobmočju v 
letu 2020/2021 znašala manj kot 1 %;

Or. en

Predlog spremembe 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna, ustrezno plačana 
delovna mesta, ki bodo odražala področja 
razvoja v prihodnosti in nove tehnološke 
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ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

trende; spodbudi povpraševanje na 
notranjem trgu in poskrbi za pravičnejšo 
porazdelitev ustvarjenega premoženja; 
meni, da bi moral biti pakt za stabilnost in 
rast prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

Or. ro

Predlog spremembe 94
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

7. meni, da je odziv na pomisleke 
državljanov ta, da se podpre realna rast 
plač in skuša pridobiti več naložb v 
kakovostna delovna mesta, spodbudi 
povpraševanje na notranjem trgu in poskrbi 
za pravičnejšo porazdelitev ustvarjenega 
premoženja; meni, da bi moral biti pakt za 
stabilnost in rast prožneje zastavljen, da bi 
upošteval ciklične razmere, nujnost 
financiranja podnebno nevtralne Evrope 
najkasneje do leta 2050, strukturne 
reforme in vladne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 95
Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Manolis Kefalojanis (Manolis 
Kefalogiannis)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
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naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi bilo 
treba pri izvajanju pakta za stabilnost in 
rast upoštevati ciklične razmere, strukturne 
reforme in vladne naložbe ter omogočiti 
optimalno in vključujočo rast po vsej EU;

Or. en

Predlog spremembe 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

7. meni, da je treba podpreti realno 
rast plač in skušati pridobiti več naložb v 
kakovostna delovna mesta, spodbujati 
povpraševanje na notranjem trgu in 
poskrbeti za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

Or. es

Predlog spremembe 97
Maria Spiraki (Maria Spyraki), Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Stelios 
Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
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naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo in vključujočo 
porazdelitev ustvarjenega premoženja; 
meni, da bi moral biti pakt za stabilnost in 
rast prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 98
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se podpre 
realna rast plač in skuša pridobiti več 
naložb v kakovostna delovna mesta, 
spodbudi povpraševanje na notranjem trgu 
in poskrbi za pravičnejšo porazdelitev 
ustvarjenega premoženja; meni, da bi 
moral biti pakt za stabilnost in rast 
prožneje zastavljen, da bi upošteval 
ciklične razmere, strukturne reforme in 
vladne naložbe;

7. meni, da je najboljši odziv na 
pomisleke državljanov ta, da se skuša 
pridobiti več naložb v kakovostna delovna 
mesta, spodbudi povpraševanje na 
notranjem trgu in poskrbi za pravičnejšo 
porazdelitev ustvarjenega premoženja; 
meni, da bi bilo treba prožnost pakta za 
stabilnost in rast izkoristiti v celoti, da bi 
upošteval ciklične razmere, strukturne 
reforme in vladne naložbe;

Or. en

Predlog spremembe 99
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – točka 1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(1) ugotavlja, da če so napovedi 
Komisije resnične, bo realna rast plač na 
prebivalca v euroobmočju šesto let po vrsti 
znašala manj kot odstotek;
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Or. en

Predlog spremembe 100
Viktor Uspaskich

Osnutek mnenja
Odstavek 7 – točka 2 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

(2) poudarja, da sta pravično plačilo 
in realna rast plač bistvenega pomena za 
zmanjšanje revščine zaposlenih;

Or. en

Predlog spremembe 101
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. obžaluje, da so, kot je v letni 
strategiji za trajnostno rast 2020 
poudarila Evropska komisija, ženske na 
trgu dela še vedno v slabšem položaju, 
čeprav na splošno dosegajo boljše učne 
rezultate; opozarja na ključno vlogo, ki jo 
imajo ukrepi za usklajevanje poklicnega 
in zasebnega življenja pri odpravljanju 
razlik med spoloma pri zaposlenosti in v 
plačilu; v zvezi s tem poudarja, da je treba 
v procesu evropskega semestra in v 
kohezijski politiki okrepiti razsežnost 
spola;

Or. en

Predlog spremembe 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ugotavlja, da nekatere države 
članice nujno potrebujejo naložbe v 
infrastrukturo in javne storitve, in poziva 
Evropsko komisijo, naj poišče potrebne 
instrumente za prenos znanja bolj razvitih 
držav na tem področju na države, ki so 
potrebne pomoči.

Or. en

Predlog spremembe 103
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poudarja pomen dvostranskega in 
tristranskega socialnega dialoga kot 
bistvenega instrumenta za izboljšanje 
delovnih pogojev delavcev; poziva k 
spodbujanju te razsežnosti v procesu 
evropskega semestra;

Or. en

Predlog spremembe 104
Vlad-Marius Botoş

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 

črtano
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upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

Or. en

Predlog spremembe 105
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru; 
poziva, naj se sredstva Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
bistveno povečajo, da bi z njim lahko 
sledili spremembam v kmetijskem 
sektorju, ga posodabljali in se izogibali 
emisijam ogljika ter neracionalni uporabi 
fitofarmacevtskih sredstev in gensko 
spremenjenih organizmov; spodbuja 
uporabo kratkih dobavnih verig, da bi 
omejili prevoz, pri katerem nastajajo 
toplogredni plini.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 



AM\1197451SL.docx 53/61 PE646.910v02-00

SL

ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno, pregledno in da bi se moralo 
opirati na pozitivne spodbude; podpira 
večje upoštevanje teritorialne razsežnosti, 
kar bi utegnilo koristiti evropskemu 
semestru. odločno podpira, da se vse  
gospodarske politike usmeri k cilju 
podnebne nevtralne EU do leta 2040; 
poleg tega opozarja na pomen izvajanja 
zelenega dogovora in na resolucijo o 
zelenem dogovoru, o kateri je Parlament 
glasoval januarja 2020;

Or. en

Predlog spremembe 107
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti ter 
vključevanje načela enakosti spolov in 
vidika spola v pripravo proračuna v 
okviru evropskega semestra in priporočil 
za posamezne države.

Or. en

Predlog spremembe 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 8. meni, da bi moralo biti razmerje 
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med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti in 
strokovnih zmogljivosti na lokalni in 
regionalni ravni, kar bi utegnilo koristiti 
evropskemu semestru.

Or. ro

Predlog spremembe 109
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo, 
obojesmerno in da bi se moralo opirati na 
pozitivne spodbude; podpira večje 
upoštevanje teritorialne razsežnosti, kar bi 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

8. meni, da bi moralo biti razmerje 
med kohezijsko politiko in procesi 
ekonomskega upravljanja uravnoteženo in 
da bi se moralo v največji možni meri 
opirati na pozitivne spodbude; meni, da bi 
večje upoštevanje teritorialne razsežnosti 
utegnilo koristiti evropskemu semestru.

Or. en

Predlog spremembe 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poziva, naj se podprejo vsi vidiki 
evropskega teritorialnega sodelovanja 
(čezmejno, nadnacionalno in 
medregionalno sodelovanje, tako notranje 
kot zunanje), s čimer bi dosegli splošni cilj 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije;
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Or. en

Predlog spremembe 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da bi bilo treba v okviru 
evropskega semestra upoštevati 
spodbujanje dostopa do učinkovitega 
financiranja v sektorjih, ki zelo 
onesnažujejo okolje, da bi lahko raziskali 
in izvedli ekološke in manj onesnažujoče 
rešitve in tako zmanjšali emisije strupenih 
plinov;

Or. en

Predlog spremembe 112
Niklas Nienaß
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. obžaluje zmanjšanje sredstev, 
predlaganih za kohezijsko politiko; 
vztraja, da bi moralo biti financiranje 
kohezijske politike znatno višje od 
sedanjega večletnega finančnega okvira, 
da bi dosegli trajnostno in vključujočo 
rast;

Or. en

Predlog spremembe 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska
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Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. opozarja, da je treba večjo 
pozornost nameniti ohranjanju in 
spodbujanju zgodovinske in kulturne 
dediščine držav članic in da je treba za to 
zagotoviti tudi ustrezna proračunska 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poudarja, da so mala in srednja 
podjetja temeljno gonilo razvoja in 
zaposlovanja v gospodarstvu EU, zlasti v 
sredozemskih regijah in državah, in da 
zaradi strukturnih razlogov skoraj ne 
morejo v celoti izkoristiti potenciala 
enotnega trga, če se jim naložijo visoka 
davčna in upravna bremena; zato poziva 
Komisijo, naj odpravi nepotrebna 
bremena in ovire.

Or. en

Predlog spremembe 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva Komisijo, naj od držav 
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članic zahteva, da okrepijo sodelovanje 
med nacionalnimi in regionalnimi organi 
in vsemi deležniki, da bi skupaj določili 
razvojne prednostne naloge in 
razporeditev sredstev, s katerimi je 
mogoče spodbujati delovanje civilne 
družbe za njihovo prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. meni, da je treba zagotoviti večjo 
angažiranost gospodarstva pri 
preventivnih ukrepih za zmanjšanje 
naravnih tveganj v zvezi z naravnimi 
nesrečami in širjenjem bolezni rastlin;

Or. en

Predlog spremembe 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. priznava pomen neodvisnih 
komunikacijskih kanalov in pravilnih 
informacij na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni; zato močno priporoča 
Evropski komisiji, naj sprejme ukrepe, ki 
bodo podpirali neodvisno novinarstvo na 
regionalni in lokalni ravni pri razširjanju 
evropskih vrednot in dosežkov kohezijske 
politike;

Or. en
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Predlog spremembe 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8d. poudarja, da bi bilo treba v okviru 
evropskega semestra oceniti ukrepe za 
zagotavljanje resničnih in dostopnih 
informacij vsem potencialnim 
upravičencem do sredstev iz evropskih 
skladov;

Or. en

Predlog spremembe 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8e. meni, da so potrebne nadaljnje 
poenostavitve in večja prožnost 
mehanizmov za dostop do evropskih 
sredstev tako na ravni Komisije kot na 
ravni držav članic ter izboljšanje dostopa 
potencialnih upravičencev do sredstev, 
vključno z nevladnimi organizacijami in 
gospodarskimi akterji.

Or. en

Predlog spremembe 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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8f. poudarja, da je vključenost 
socialnih partnerjev na nacionalni ravni 
še vedno nizka in da bi si morale Komisija 
in vlade držav članic bolj prizadevati, da 
bi se redno posvetovale z njimi in da bi se 
njihova stališča upoštevala v politiki in pri 
odločanju.

Or. en

Predlog spremembe 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8g. poudarja, da ekološko 
preoblikovanje evropskega gospodarstva 
in družbe ne sme zasenčiti pomena 
gospodarskega in industrijskega razvoja 
Evropske unije in njenega položaja v 
svetovnem gospodarstvu; poleg tega bi 
morala Komisija razmisliti o spodbujanju 
dostopa do učinkovitih razvojnih orodij za 
vse deležnike v regijah, ki so zaradi 
ekološkega prehoda najbolj prizadete.

Or. en

Predlog spremembe 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Osnutek mnenja
Odstavek 8 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8h. pozdravlja predlog Evropske 
komisije za ustanovitev sklada za pravičen 
prehod, da bi spodbujali naložbe v 
podnebju prijazne tehnologije; poudarja, 
da je namen sklada tudi nadomestiti 
prizadevanja, saj mora več gospodarskih 



PE646.910v02-00 60/61 AM\1197451SL.docx

SL

sektorjev izpolniti podnebne cilje EU; 
opozarja, da denar, uporabljen za 
ustanovitev sklada za pravični prehod, ne 
bi smel vplivati na skupno višino 
kohezijskih sredstev; opozarja na stališče 
Evropskega parlamenta, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
ohraniti raven kohezijskih sredstev; 
ugotavlja, da sredstva iz nekaterih 
obstoječih kohezijskih skladov že zdaj 
prispevajo k boju proti podnebnim 
spremembam.

Or. en

Predlog spremembe 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Osnutek mnenja
Odstavek 8 i (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8i. poudarja, da bo za izvajanje 
projektov zelenega dogovora potrebno 
veliko izkušen, delovne sile in strokovnega 
znanja; poziva EIB in Komisijo, naj si še 
bolj prizadevata za zagotavljanje pomoči 
nosilcem projektov ter lokalnim, 
regionalnim in nacionalnim organom;

Or. en

Predlog spremembe 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Osnutek mnenja
Odstavek 8 j (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8j. pozdravlja zavezo EU, da bo cilje 
trajnostnega razvoja izvajala v svojih 
politikah in jih vključila v evropski 
semester; meni, da bi moralo biti izvajanje 
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ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih 
letih v središču pozornosti EU;

Or. en


